
Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 3. Domeniul major de intervenţie: 3.3 
Titlul proiectului: "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă" 
Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/63280 

 

AJUTORUL PUBLIC JUDICIAR ÎN  

MATERIE CIVILĂ  

Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau 

privata, copiere sau plagiere, constituie incalcare a acestui drept de autor.  Este permisa reproducerea acestui material doar in scopul educatiei personale/

formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al  Transparency International Romania 

(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa.  ORICE persoa-

na care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).  

34 
IUL 

2012 

 

 

Ajutorul public judiciar = acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un proces echitabil 

şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv 

pentru executarea silită a hotărârilor judecătoresti sau a altor titluri executorii.   

 

Surse:  Ajutorul public judiciar in materie civilă, Biroul de Consiliere pentru Cetăţeni, 2006 
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 În orice stat democratic, accesul la 

justiţie este un drept fundamental al 

oricărei persoane, indiferent de poziţia sa 

socială sau financiară. Din această cauză, 

costurile unei proceduri judiciare nu trebuie 

să fie atât de mari încât să constituie un 

obstacol atunci când cineva vrea să apeleze 

la justiţie pentru a-şi realiza sau apăra un 

drept. Astfel, în anumite condiţii şi situaţii, 

este justificată susţinerea din partea statului 

a acestor persoane, cu ajutorul resurselor 

financiare publice.  

 Ajutorul public judiciar este acea 

formă de asistenţă acordată de stat care are 

ca scop asigurarea dreptului la un proces 

echitabil şi garantarea accesului egal la actul 

de justiţie, pentru realizarea unor drepturi 

sau interese legitime pe cale judiciară, inclu-

siv pentru executarea silită a hotărârilor 

judecătoresti sau a altor titluri executorii. El 

este reglementat prin intermediul Or-

donanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

51/2008 privind ajutorul public judiciar în 

materie civilă. 

 Ajutorul public judiciar poate fi 

solicitat de catre orice persoană fizică, prin 

intermediul unei cereri scrise, cu condiţia ca 

aceasta să nu poată face faţă cheltuielilor 

unui proces sau a obţinerii consultanţei 

juridice pentru apărarea unui drept sau a 

unui interes legitim în faţa justiţiei, fără a-şi 

periclita întreţinerea sa sau a familiei sale. 

Prin familie nu se înţeleg toate rudele, ci 

doar soţul sau soţia solicitantului, copiii sau 

alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de 

până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solic-

itantului, precum şi copiii sau alţi de-

scendenţi în linie dreaptă care au peste 18 

ani, dar nu mai mult de 26 de ani, cu con-

diţia să se afle în continuarea studiilor şi, 

bineînţeles, în întreţinerea solicitantului. 

Sunt incluse şi alte persoane dacă acestea 

au reşedinţa comună şi gospodăresc îm-

preună cu solicitantul, iar în cazul copiilor 

de pana la 18 ani sau a persoanelor de până 

la 26 de ani aflate în continuarea studiilor, 

dacă se află în întreţinerea solicitantului. 

 Ajutorul public judiciar se acordă în 

orice fel de cauze în afară de cele penale, şi 

poate fi solicitat şi acordat oricând în cursul 

judecăţii. El poate acoperi toate cheltuielile 

de judecată, dacă venitul mediu lunar al 

familiei solicitantului în ultimele două luni 

înainte de depunerea cererii este de mai 

puţin de 300 RON, sau doar o parte, dacă 

venitul mediu lunar al familiei solicitantului 

în ultimele două luni înainte de depunerea 

cererii este de mai puţin de 600 RON, după 

caz. Suma totală nu are voie să depăşească 

10 salarii medii brute. În cazul în care prin 

hotărâre judecătorească definitivă şi irevo-

cabilă beneficiarul ajutorului public 

dobândeşte bunuri sau drepturi de creanţă 

a căror valoare, respectiv cuantum, 

depăşeşte de 10 ori cuantumul ajutorului 

public acordat, el este obligat să restituie 

suma primită ca ajutor. 

 Concret, ajutorul public judiciar 

constă în acordarea de scutiri, reduceri, 

eşalonări sau amânări pentru plata taxelor 

judiciare de timbru, a timbrului judiciar şi a 

cauţiunilor, şi în acordarea apărării şi 

asistenţei gratuite printr-un avocat delegat 

de baroul avocaţilor. 

 Dreptul la ajutor public judiciar 

încetează doar prin moartea solicitantului 

sau prin îmbunătăţirea stării sale materiale.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


